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Base cartográfica de Referencia 
(BDREF)

Base cartográfica de Referencia 
(BDREF)

• Deseño da estrutura de datos e contidos

• Adquisición cartografía xeral 1:25.000

• Recopilación cartografía de detalle (1:2.000-1:10.000) 

• Xeneralización 1:5.000 a 1:25.000 

• Definición de procedementos de conversión entre 
datums actuais e ETR89 

• Producción BDREF (homoxeinización, validación, carga) 

• Control de calidade



Base de datos de Meteoroloxía
(BDMETEO)

Base de datos de Meteoroloxía
(BDMETEO)

• Inventario das estacións meteorolóxicas

• Metodoloxía construción/actualización da BD

• Recopilación e validación dos datos meteorolóxicos

• Estudo e proposta de servizos/aplicacións

• Divulgación en servidor cartográfico vía Internet 



Clases de solos e aptitude da terra
(BDSOL)

Clases de solos e aptitude da terra
(BDSOL)

• Organización xeométrica e temática da cartografía de 
solos (Pt)

• Edición SIX da cartografía de solos e aptitude da terra 
(Pt)

• Análise comparativo das lendas de cartografía de solos

• Elaboración da cartografía de solos e aptitude da terra 
na área piloto (Gal)

• Validación espacial e temática da cartografía na área 
piloto (Gal)

• Integración espacial e temática das BD (Pt e Gal)

• Edición e redacción dos resultados (metodoloxías e 
valores)



Ocupación e usos do solo
(BDUSO)

Ocupación e usos do solo
(BDUSO)

• Deseño do modelo de datos e definición metodolóxica

• Adquisición de cartografía, ortofotos, imaxes…

• Produción, tratamento de imaxes, clasificación, 
análise…

• Control de calidade (gabinete e campo) 

• Análise, edición…



Ocupación forestal
(BDFOR)

Ocupación forestal
(BDFOR)

• Deseño da estrutura da BD e contidos

• Recopilación da información

• Definición de metodoloxías de traballo

• Adaptación e carga de información

• Desenvolvemento de produtos

• Control de calidade

• Edición e divulgación de resultados



Poboación e actividades agrarias
(BDRUR)

Poboación e actividades agrarias
(BDRUR)

• Deseño da estrutura de datos e contidos

• Inventario da información

• Adquisición da información

• Definición da aplicación informática

• Sistematización e carga de datos

• Divulgación da información



Base de datos turística
(BDTUR)

Base de datos turística
(BDTUR)

• Recopilación e adquisición de información

• Deseño da estrutura de datos

• Validación e carga de datos

• Deseño e desenvolvemento dun visualizador 3D

• Deseño e desenvolvemento dun xerador de rutas 
personalizadas

• Control de calidade e análise de resultados



Estatísticas agrarias
(BDSTAT)

Estatísticas agrarias
(BDSTAT)

• Deseño metodolóxico e definición de indicadores

• Adquisición de cartografía, ortofotos e imaxes

• Implementación metodolóxica

• Traballo de campo e dixitalización

• Análise de resultados



Ordenación do territorio e protección ambiental
(BDORD)

Ordenación do territorio e protección ambiental
(BDORD)

• Revisión base legal Pt-Esp

• Contidos dos diferentes instrumentos de OT

• Análise comparativo teórico dos instrumentos de OT

• Inventario en SIX dos instrumentos de OT vixentes

• Análise de coherencia entre os diferentes planos

• Proposta preliminar de modelo de datos para unha
figura de OT, común nas dúas rexións



Divulgación
(DIVUL)

Divulgación
(DIVUL)
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CONFERENCIAS TEMÁTICAS

SEMINARIO FINAL

NOVAS FORMAS DE DIVULGACIÓN



Formación
(FORMAR)
Formación
(FORMAR)

• Concepción e desenvolvemento dos instrumentos e accións
de formación

• Adaptación e mellora da publicación de contidos de 
formación WEB

• Programación e docencia de cursos de cartografía dixital e 
detección remota

• Programación e docencia de cursos de análise espacial

• Programación e docencia de cursos de información 
xeográfica

• Programación e docencia de cursos de aplicacións de 
información xeográfica

• Redacción de resultados e propostas finais



Reparto de tarefasReparto de tarefas
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SIG a IDESIG a IDE
• Avances en tecnoloxía de comunicacións implican unha 

maior difusión da Información Xeográfica.

• Gran cantidade de datos espaciais

• Importancia crecente da xestión de datos espaciais 
dentro das organizacións

• Existencia de ferramentas robustas para captura e 
análise de información espacial, doadas de usar e 
relativamente económicas.

• Maior dispoñibilidade de técnicos experimentados

• Esforzos de estandarización para o intercambio de 
Información Xeográfica



IDEIDE
Estrutura integrada por datos xeorreferenciados distribuídos en 
diferentes sistemas de información xeográfica. Accesible vía 
Internet cun mínimo de protocolos e especificacións 
normalizadas.

Os datos e as súas descricións (metadatos)
As normas para a súa producción, xestión e difusión.
As tecnoloxías de busca, consulta, acceso, subministro e 
análise de IG.

⌧Marco institucional: acordos entre os productores e usuarios. 



INSPIREINSPIRE
Có obxectivo de acadar fontes harmonizadas de información 
xeográfica para dar soporte á formulación, implementación e 
avaliación das políticas comunitarias

• Datos recollidos unha vez e mantidos no nivel onde se logre máxima 
efectividade

• Debe ser posible combinar IG con total continuidade para un ámbito 
territorial extenso desde fontes diversas

• Debe ser posible compartir a IG entre usuarios e aplicacións.

• Debe ser posible que a información recollida nun nivel ou sector sexa 
compartida polos outros.

• Debe ser sinxelo descubrir a IG dispoñible, e as condicións que pode 
conseguirse e usarse.

• A IG debe ser abundante e dispoñible baixo condicións que non 
inhiban o seu uso extensivo



DatosDatos
Referencia (obrigatorios)
• Sistema de referencia de 

coordenadas
• Cuadrículas xeográficas
• Nomes xeográficos
• Unidades administrativas
• Redes de transporte
• Hidrografía
• Lugares protexidos

Referencia (recomendados)
• Modelos de elevación
• Direccións e áreas postais
• Parcelas catastrais
• Ocupación do solo 
• Ortofotos

Temáticos
• Unidades estatísticas
• Edificacións
• Edafoloxía
• Xeoloxía
• Usos do solo
• Saúde e seguridade humana
• Instalacións de servizos
• Instalacións industriais/productivas
• Instalacións agrícolas e de acuicultura
• Demografía e dist. da poboación
• Áreas restrinxidas ou reguladas
• Zonas de riscos naturais
• Condicións atmosféricas 
• Características meteorolóxicas
• Características oceanográficas
• Rexións mariñas 
• Rexións biogeoxráficas
• Hábitats e biotopos
• Distribución de especies



MetadatosMetadatos

NEM V1.0 formado por:

• 7 elementos obrigatorios, que son tamén obrigatorios en ISO 19115 Core.
• 15 elementos da ISO 19115 Core como opcionais o condicionais.
• 3 elementos adicionais do Dublín Core para os que non se atopa un elemento 

correspondente en ISO 19115 Core.
• 3 elementos ISO 19115 propostos nas suxerencias recibidas e aprobados por SGT NEM 

para ser incluídos no NEM.
• 2 elementos ISO 19115 propostos por a súa utilización en WFD (Directiva Marco da 

Auga).
• elementos adicionais relacionados con aspectos relativos da calidade que pertencen a 

ISO 19115.

Inclúen información sobre:
• Descrición e localización
• Conformidade dos conxuntos de datos. 
• Condicións de uso e acceso.
• Calidade e validez dos datos.
• Autoridades públicas responsables.



Normas e estándaresNormas e estándares
• ISO  (ISO/TC 211) (Normas 19100)

Establece un conxunto estruturado de estándares para a información 
relacionada con obxectos o fenómenos que están directa o 
indirectamente asociados cunha localización relativa á Terra. 

– CEN  (CEN/TC 287)  (Normas ENV)
– AENOR  (AEN/CTN 148)  (Normas UNE)

• Open Geospatial Consortium (OGC)
É unha organización sen fins lucrativos que traballa para acadar un 

consenso a nivel industrial sobre as interfaces que posibiliten a 
interoperabilidade entre os sistemas de xeoprocesamento.

As especificacións máis importantes xurdidas do OGC son:
– GML - Geographic Markup Language
– WFS - Web Feature Service
– WMS - Web Map Service
– WCS - Web Coverage Service
– CS-W - Catalog Service Web



TecnoloxíasTecnoloxías
a) Servizos de localización     (Gratis)
b) Servizos de visualización   (Gratis)
c) Servizos de descarga 
d) Servizos de transformación dos datos espaciais 
e) Servizos de “acceso a servicios de datos espaciais”

• Estes servizos deberán ser fáciles de utilizar e accesibles vía 
Internet (Xeoportal comunitario + Puntos de acceso dos 
Estados membros).

• Servicios c-e) en e-commerce se non son gratis
• A disposición de Autoridades Públicas sen ningún obstáculo 
• E de terceiros, sempre que o soliciten.



Xeoportal IDE-SIGNXeoportal IDE-SIGN
• Visualizador de cartografía
• Impresión de mapas
• Almacén de mapas publicados
• Base de datos de imaxes

• Acceso a outros servidores (WMS)
• Catálogo de metadatos
• Servizo de busca/localización de topónimos
• Descarga de información (WFS)

• Cambio de sistema de coordenadas
• Elaboración de mapas temáticos a medida
• Consultas 
• Edición de simbología (SVG)



Outros proxectosOutros proxectos

• SDIGER sdiger.unizar.es
– desarrollo dunha Infraestructura de Datos Espaciais (IDE) que permita o acceso 

a información xeográfica relativa á Directiva Marco da Auga

• GRISI www.grisi.org
– novas  formas de uso da xeomática

• CROS SIS www.cross-sis.com
– melloras no uso da información espacial para a toma de decisións en fronteiras

• GEOALEX
– modelo xeográfico de xestión ambiental e territorial para espazos rurais de baixa 

densidade

• RISE www.eurogeographics.org
– definición de implementaciones de especificaciones de datos


